
 
 
 
TalkCampus यहाँह� सम� ��ततु छ ! 
 
�व�याथ� जीवन जो कसकैो ला�ग प�न अ�य�धक क�ठन हुन स�छ, ए�लोपन, अ�त क�ठन र 
क�हलेकाह�� �य��कै नरा�ो महससु हुन स�छ । 
 
 
रयसलाई ठूलो �वरले �य�त गन� धेरै क�ठन हुन स�छ भ� ने कुरा हामीले �वीकार गर� । कससँैग कुरा 
गन� चाहने जो कसकैा ला�ग TalkCampus तयार पा�रएको हो । जसलाई स�ुन�दने कोह� चा�हएको छ । 
�कन�क हामी सबलैाई य�तो हु�छ। 
 
तपा�लाई केवल एक �म�को आव�यकता परेको समयमा हामी यहाँको सेवामा हािजर छ�, चाहे ती 
�म�ह� जहाँसकैु �कन नहोऊन ्। तपा� जनु अव�थाबाट गुि�रहनभुएको छ �यो कुरा ब�ु ने कुन ै
�यि�तको खोजीमा हुनहुु�छ  भने  (�कन�क ज�हले प�न कस ैन कसलैाई �य�तो अव�था आउने गछ�) 
हामी तपा�को सेवामा हािजर छ� । प�कै प�न जीवन उतार-चढावले भ�रपणू� छ । तर हामी हरेकको 
जीवन उतार-चढावले भ�रएको हु�छ भने हामी �कन सध� ए�ल ैअगा�ड ब�ने �यास गछ� ? 
 
TalkCampus मा हामीले �य�तो �थान �सज�ना गरेका छ� 
जहाँ हामी सब ैएकसाथ जीवनलाई अगा�ड बढाउन स�छ�, �कनभने सब ैकुरा सँगसँगै गदा� अझ रा�ो 
हु�छ । सब ैकुरा । �पनट बटर र जेल�ले क�तीमा प�न लगभग आठ दशकदे�ख यह� कुरालाई �मा�णत 
गरेका छन ्। 
 
 
�यसलेै, TalkCampus मा सामेल हुनहुोस ्र �दन वा रात, कुन ैप�न समय �व�वभरका तपा�का ज�त ै
संघष�ह�बाट गु�दै गरेका �व�याथ�ह�सँग कुरा गनु�होस ्। क�हलेकाह�� प�रवार वा साथीह�सँग कुन ै
�वषयको बारेमा कुरा गन� केह� क�ठन हु�छ भ� ने हामीलाई थाहा छ। 
 
यो एक सरु��त �थान हो जहाँ तपा� मान�सक �वा��य, उदासीनता, आफैलाई चोट प�ु याउने, खानपान 
स�ब�धी �वकार, �ेममा अ��य ढ�गले �वछोड भएको वा स�ब�ध, तनाव र अ�ययन ... कुन ैप�न 
�वषयमा अ�ात रहेर कुरा गन� स�नहुु�छ; यसले फरक पाद�न । य�द तपा� यसको बारेमा कुरा गन� 
चाहनहुु�छ भने अ� कसलैाई प�न �यसकैो बारेमा कुरा गन� मन ला�गरहेको हु�छ । कुन ैप�न हालतमा 
म�ूया�कन ग�र� न। कुन ैद�ुय�वहार हँुदैन, तपा�लाई ब�ुने मा�नसह� मा� �यहाँ हुने छन ्। 
 
�यसलेै आउनहुोस,् हामीसँग सामेल हुनहुोस ्र आज ैTalkCampus �न:श�ुक डाउनलोड गनु�होस ्र 
अ�हले अ�न यसप�छका हरेक कुरालाई केह� मा�ामा भए ताप�न अझ असल बनाउनहुोस ्। आउनहुोस,् 
हामी कुरा गर� र सँगै �मलेर यस जीवनको बारेमा बझु� । 


